Omkomna i drunkningsolyckor februari
2019, preliminär sammanställning
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Platser:

Badholmen Tyresö 1			
Ludvika 1				
Rågholmen Oskarshamn 1
Vislanda Alvesta 1

136

2018

Kattrumpan Kalmar 1
Färingsö Ekerö 1

Ytterligare information:
Mikael Olausson, Omådesansvarig Säkerhet Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under februari 2019
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar
att 6 personer omkom vid drunkningsolyckor under februari i år jämfört med 1 person under
februari 2018. Under årets två första månader har totalt 10 personer drunknat jämfört med
15 under samma period förra året.
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Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under februari 2019
7/2 Hav, Is, Man, 60-årsåldern
Badholmen, Erstaviken, Tyresö, AB-län
En man i 60-årsåldern har omkommit i en drunkningsolycka i Tyresö kommun, söder om Stockholm.
En person ska ha sett mannen promenera på isen och därefter ramla genom isen och då larmat
polisen. Personen tog sig sedan till platsen och lyckades dra upp mannen ur vattnet, men hans liv
gick inte att rädda. Mannen fördes till sjukhus där det senare meddelats att han avlidit. Anhöriga är
underrättade.
8/2 Bassäng, bad, man, 82 år
Ludvika, W-län
Badet i Sporthallen i Ludvika håller stängt under helgen med anledning av att en person omkom
genom drunkning under fredagsmorgonen. Personal upptäckte en person på botten av stora bassängen och påbörjade omedelbart livräddande åtgärder.
12/2 Hav, Is, Man 50-årsåldern
Rågholmen, Figeholm, Oskarshamn, H-län
Mannen som försvann i Figeholm för ett par veckor sedan har hittats död. Vittnen hade sett att en
man gett sig ut på isen med en spark men det var oklart om det var den saknade mannen. Stora
sökinsatser sattes in direkt, hundpatruller, helikoptrar och svävare var ute och letade. Kustbevakningen och Sjöräddningen kopplades in men mannen hittades inte. Mannen som är i 50-årsåldern
hittades under måndagseftermiddagen. Kustbevakningen flög över området och såg en isvak som
var igenfrusen, mannen återfanns vid Rågholmen. Mannens anhöriga har blivit underrättade. Polisen
misstänker inget brott i samband med försvinnandet utan klassar händelsen som en tragisk drunkningsolycka.
15/2 Dike, övrigt, man, 90-årsåldern
Vislanda, Alvesta, G-län
På fredagsmorgonen påträffades en avliden man i ett vattenfyllt dike i Vislanda vid södra stambanan
söder om Alvesta. Mannen i 90 års-åldern hade tidigare anmälts försvunnen från ett äldre boende
och hittades av anhöriga. Polis, ambulans och räddningstjänst larmades till platsen. Mannen togs om
hand av ambulanspersonal. Polisen misstänker inget brott.

17/2 Hav, bad, man, 30-årsåldern
Kattrumpan, Kalmar, H-län
Räddningstjänst, polis och ambulans larmades vid lunchtid på söndagen till ett drunkningstillbud
vid badplatsen Kattrumpan i Kalmar. En livlös man i 30 års-åldern påträffades i vattnet och fördes
till sjukhus. Under måndagens morgon kom besked om att mannen avlidit. Polisen misstänker inget
brott.
26/2 Sjö, is, skridsko, man, ålder okänd
Mälaren, Färingsö, Ekerö, AB-län
Tre personer gick genom isen i närheten av Färingsö väster om Stockholm. En av dem fick medvetslös föras till sjukhus med ambulanshelikopter. Ett vittne larmade 12.46 på tisdagen att en person
gått igenom i en vak söder om ön Munken mellan Munsön och Färingsö i Mälaren. Sjöfartsverkets
räddningshelikopter, Sjöräddningssällskapets svävare och räddningstjänst ryckte ut till platsen. Två
personer försökte rädda den första som gått genom isen, men hamnade själva i vattnet. En av personerna gav vi hjärt- och lungräddning innan denne transporterades till sjukhus.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet och Livräddning 0769-411465
* Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika
officiella källor, exempelvis MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.
Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade svenska medborgare utomlands exklusive suicid.

